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Darbo grup÷s veikla

� 3 išpl÷stiniai darbo grup÷s pos÷džiai, o taip pat papildomi 
aptarimai siauresniame rate;

� Dalyvaujančios institucijos: ministerijų atstovai, Komisijos 
2014 -2020 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos 
klausimams spęsti nariai, socialiniai, ekonominiai 
partneriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.;

� Sudarytos galimyb÷s pos÷džių dalyviams teikti pastabas ir 
pasiūlymus d÷l strateginio tikslo, uždavinių, rodiklių ir kt.

� Aktyvus eksperto Žilvino Martinaičio vaidmuo pos÷džių
metu bei rengiant prioriteto detalizavimą. 



Skatinti 
kiekvieną
gyventoją
realizuoti 
savo 
galimybes 
mokantis, 
kuriant, 
tiriant, 
tikslinga 
veikla 
prisiimant 
atsakomy
bę už
save, 
valstybę ir 
aplinką

1 Skatinti 
mokytis visą
gyvenimą

2 Stiprinti 
tapatybę, 
pilietiškumą, 
atsakomybę ir 
bendradarbiavimą

3 Skatinti 
kūrybiškumą, 
verslumą ir 
lyderystę

4. Skatinti žinių
kūrimą, sklaidą ir 
panaudojimą

5. Skatinti 
sveikatos, gamtin÷s 
ir kultūrin÷s 
aplinkos tausojimą

1.2. Didinti švietimo prieinamumą ir paslaugų įvairovę

1.3. Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi

1.4. Užtikrinti veiksmingą pagalbą vertinant savo galimybes 
ir norus bei renkantis ir valdant karjerą

2.1. Stiprinti ir vystyti Lietuvos pilie čių ir liet. kilm ÷s užsienio 
gyventojų nacionalinę tapatybę globalizacijos kontekste

2.2. Aktualizuoti kultūros paveldą ir ugdyti sąmoningumą

3.1. Skatinti kūrybiškumą;

3.2. Skatinti dalyvavimą kultūrin÷je veikloje

3.3. Stiprinti lyderystę, vaikų ir jaunimo verslumą ir 
pasirengimą darbo rinkai

4.1. Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP 
veiklas
4.2. Stiprinti MTEP infrastrukt ūrą ir žmogiškąj į kapitalą

4.3. Skatinti bendradarbiavimą vystant MTEP  

4.4. Skatinti vykdyti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus

5.1. Ugdyti sveikos gyvensenos savimonę;

5.2. Ugdyti ekologinę savimonę

5.3. Skatinti kultūros objektus tausojančią savimonę

Infrastruktūra, personalas, 
priemon÷s

Soc. pažeidžiamų grupių įtrauktis, 
kt.

Mokymosi krepšeliai, 
neformalusis, kt

Orientavimas, prognoz÷s, 
pripažinimas, 

Tautin÷s mažumos, Globali 
Lietuva, kt.

Skaitmeninimas, ekspozicijų
modern.

Kūryb. iniciatyvų r÷mimas, kt.

Kultūros paklausos didinimo 
priemon÷s

Verslumo programos, praktikos, 
kt.

Technologijų mokymas, kt

Infrastruktūra, tyr÷jų karjera, 

Tarptautiškumas, regioninis 
bendrad.

Tyrimų finansavimas;

Sveikatinimo erdv÷s, kt.

Informavimas, aplinkosauga ir kt.

Kultūrinio paveldo tausus 
naudojimas

Prioriteto 
tikslas Tikslai

Uždaviniai
Investavimo krypčių
pavyzdžiai

4.5. Skatinti tyrimų metu įgytų žinių nekomercinį
panaudojimą

Socialin÷ ir kultūrin÷ pl÷tra

2.3. Skatinti pilietiškumą per teis.ir ekonom. sąmoningumą
bei demokrat.aktyvumą

LT ir ES procesų pažinimas ir kt.

1.1. Gerinti švietimo kokybę



Skatinti kiekvieną
gyventoją realizuoti 
savo galimybes 

mokantis, kuriant, 
tiriant, tikslinga 
veikla prisiimant 
atsakomybę už
save, valstybę ir 

aplinką

1. Skatinti mokytis visą
gyvenimą

2. Stiprinti tapatybę, 
pilietiškumą, atsakomybę

ir bendradarbiavimą

3. Skatinti kūrybiškumą, 
verslumą ir lyderystę

4. Skatinti žinių kūrimą, 
sklaidą ir panaudojimą

5. Skatinti sveikatos, 
gamtin÷s ir kultūrin÷s 
aplinkos tausojimą

Tikslai



1 tikslo išskleidimas

1. Skatinti mokytis 
visą gyvenimą

1.1. Gerinti švietimo 

kokybę

1.2.Didinti švietimo 
prieinamumą ir 

paslaugų įvairovę

1.3. Sukurti sąlygas 
ir paskatas 
suaugusiųjų

mokymuisi

1.4. Užtikrinti 
veiksmingą pagalbą
vertinant savo 
galimybes ir norus 
bei renkantis ir 

valdant karjerą

Rodiklis: 
26-64 metų

gyventojų, per 4 
paskutines 
savaites 

dalyvavusių
švietimo ir 
profesinio 
mokymo 

veikloje, dalis 
(mokymosi visą
gyvenimą lygis)



2 tikslo išskleidimas

2. Stiprinti 
tapatybę, 

pilietiškumą, 
atsakomybę ir 

bendradarbiavimą

2.1. Stiprinti ir vystyti 
Lietuvos piliečių ir 
lietuvių kilm÷s 
užsienio gyventojų
nacionalinę tapatybę
globalizacijos 
kontekste

2.2. Aktualizuoti 
kultūros paveldą ir 
ugdyti sąmoningumą

2.3. Skatinti 
pilietiškumą per 
teisinį ir ekonominį
sąmoningumą bei 
demokratinį
aktyvumą

Rodiklis: 
visuomen÷s 

dalis, kuri labai 
didžiuojasi savo 

šalimi 



3 tikslo išskleidimas

3. Skatinti 
kūrybiškumą, 
verslumą ir 
lyderystę

3.1. Skatinti 
kūrybiškumą

3.2. Skatinti 
dalyvavimą
kultūrin÷je veikloje

3.3. Stiprinti 
lyderystę, vaikų ir 
jaunimo verslumą ir 
pasirengimą darbo 
rinkai

Rodiklis: 
visuomen÷s 
narių, kurie 

linkę dalyvauti 
vykdant 
kultūrinę

meninę veiklą, 
dalis (Europos 

vertybių
tyrimas) 



4 tikslo išskleidimas

4. Skatinti žinių
kūrimą, sklaidą ir 
panaudojimą

4.1. Skatinti 
ankstyvą vaikų ir 
jaunimo 
įsitraukimą į MTEP 
veiklas

4.2. Stiprinti MTEP 
infrastruktūrą ir 
žmogiškąjį
kapitalą

4.3. Skatinti 
bendradarbiavimą
vystant MTEP  

4.4. Skatinti 
vykdyti 
aukščiausio lygio 
mokslinius 
tyrimus

4.5. Skatinti 
tyrimų metu įgytų
žinių nekomercinį
panaudojimą

Rodiklis: 
Lietuvos 
mokslo ir 
studijų

institucijų
tyr÷jų

publikacijų
dalis (proc.) 
tarp 10 proc. 
pasaulyje 
dažniausiai 
cituojamų
mokslo 

publikacijų
(Science 
Metrix/ 
Scopus)



5 tikslo išskleidimas

5. Skatinti 
sveikatos, gamtin÷s 

ir kultūrin÷s 
aplinkos tausojimą

5.1. Ugdyti sveikos 
gyvensenos 
savimonę

5.2. Ugdyti 
ekologinę savimonę

5.3. Skatinti kultūros 
objektus tausojančią
savimonę

Rodikliai: 

• Vidutin÷ sveiko 
gyvenimo 
trukm÷

(vyrai/moterys);

• Darnios 
visuomen÷s 
indeksas 

(Sustainable 
Society 

Foundation)



Horizontaliųjų principų integravimas



S÷km÷s prielaidos ir sąlygos

� Ministerijos strategijos / planai: “Valstybin÷ švietimo 2013–
2022 metų strategija”, “Valstybin÷ studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentin÷s pl÷tros 2013–2020 metų pl÷tros programa”, 
Skaitmeninio raštingumo programa, mokymosi visą gyvenimą
veiksmų planas.

� Geras tarpministerinis koordinavimasis rengiant priemones 
bei papildant vieniems kitus, o ne dubliuojant ar prasilenkiant 
ir paliekant "tuščius laukus“.

� Labai svarbus organiškas, o ne mechaninis horizontaliųjų
prioritetų ir principų integravimas - tam taip pat reikia 
nuoseklaus koordinacinio darbo.



Ačiū už d÷mesį


